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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

 
1. Dari hasil estimasi menggunakan metode OLS dapat diketahui bahwa utang 

luar negeri (ULN) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pengaruh positif dari utang luar negeri 

terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia disebabkan perkembangan ekspor 

Indonesia yang semakin meningkat sehingga berimplikasi pada kemampuan 

membayar utang luar negeri yang semakin baik dan pada akhirnya berdampak 

pada PDB Indonesia. 

 
2. Dari hasil estimasi menggunakan metode OLS dapat diketahui bahwa 

penanaman modal asing (PMA) memiliki pengaruh yang negative dan signifikan 

terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia. Pada periode observasi PMA hanya 

berpusat pada bidang pertambangan yang membutuhkan tenaga kerja yang 

sedikit sehingga penyerapan tenaga kerja tidak maksimal dan pada akhirnya 

berdampak negative terhadap perekonomian indonesia. Selain itu bagi hasil 

keuntungan terhadap hasil investasi PMA, ternyata merugikan bangsa Indonesia, 

karena keuntungan yang dilarikan ke Negara asal PMA jauh lebih besar daripada 

keuntungan yang dibagikan bagi Indonesia. 

 
3. Dari hasil estimasi menggunakan metode OLS dapat diketahui bahwa ekspor 

(EX) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Produk Domestik 

Bruto Indonesia. Perkembangan ekspor yang meningkat dari tahun ke tahun 
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membantu mengatasi masalah nilai tukar mata uang (exchange rate) dan 

akhirnya berdampak pada perekonomian indonesia. 

 
4. Dari hasil estimasi menggunakan metode OLS dapat diketahui bahwa faktor 

yang memiliki pengaruh paling besar terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia 

adalah variabel ekspor, dengan nilai koefisien parameter sebesar 0.851. 

 
5.2 Saran 

 Beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah 

sebagai berikut : 

 
1. Pemerintah harus lebih selektif dalam menyerap sumber pembiayaan yang 

berasal dari utang luar negeri. Memang dalam jangka pendek utang luar negeri 

digunakan untuk menutup defisit APBN akibat pembiayaan rutin dan pengeluaran 

yang cukup besar. Sehingga pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan lajunya 

sesuai dengan target yang ditetapkan sebelumnya melalui pembangunan 

infrastruktur dan pengembangan saranapublik. Utang luar negeri harus 

disesuaikan dengan state debt capacity atau kapasitas Negara itu untuk 

membayar utang-utang tersebut.  Dengan demikian, utang luar negeri yang sehat 

adalah utang luar negeri yang masih berada dalam jangkauan Negara untuk 

membayarnya, baik cicilan pokok maupun bunganya. Pembayaran utang luar 

negeri akan menjadi beban untuk generasi selanjutnya, apalagi jika terjadi 

penambahan utang baru yang ditujukan untuk membayar utang juga. 

 
2. Karena PMA berpengaruh negative terhadap Produk Domestik Bruto , maka 

sebaiknya pemerintah beralih mencari sumber pembiayaan pembangunan 

seperti dari penanaman modal dalam negeri (PMDN), utang luar negeri atau 

dengan menggalakkan ekspor dalam upaya meningkatkan pertumbuhan 
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ekonomi. Selain itu PMA seharusnya diarahkan ke sektor selain pertambangan 

yang berpeluang menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. 

 
3. Pemerintah harus melakukan pengalihan Negara tujuan ekspor serta 

diversifikasi komoditas ekspor guna mendorong kinerja ekspor lebih baik lagi. 

 

 

 

 

 


